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ABSTRAK 

 

 

ARIF EFENDI, NIM. 1321103518, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “ PENGARUH IKLAN 

DAN BRAND IMAGE TEH BOTOL SOSRO TERHADAP MINAT BELI 

KONSUMEN (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Widya Dharma 

Klaten)”   

Strategi dan persaingan antar produk untuk mendapatkan ketertarikan dan 

perhatian konsumen terhadap produk yang dipasarkan menjadi hal yang  utama 

agar mampu menghadapi persaingan dalam memasarkan produk. Strategi dalam 

pemasaran beserta sistem dan juga aktivitasnya dapat  mendekatkan konsumen 

pada produk dan juga posisi dimata konsumen.  Banyak cara yang dilakukan 

perusahaan untuk mengenalkan produk mereka  melalui komunikasi berbentuk 

iklan dan memposisikan merek dibenak  konsumen. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) menguji pengaruh antara iklan Teh 

Botol Sosro terhadap minat beli konsumen, 2) menguji pengaruh antara brand 

image Teh Botol Sosro terhadap minat beli konsumen, 3) menguji pengaruh 

antara iklan dan brand image Teh Botol Sosro terhadap minat beli konsumen. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan angket. 

Dalam penelitian ini variabel independen adalah iklan (X1) dan brand image (X2), 

sedangkan variabel dependen adalah minat beli konsumen (Y). Teknik analisis 

data dengan analisis Korelasi Product Moment. 

Melalui hasil analisis diperoleh hasil untuk X1, t hitung = 5,62 yang lebih 

besar dari t tabel 2,021 untuk N = 50 maka kesimpulanya hipotesis diterima atau 

terbukti kebenarannya untuk variabel iklan (X1). Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara iklan dengan minat 

beli konsumen. Sedangkan Nilai t hitung untuk X2 = 3,77 yang lebih besar dari t 

tabel 2,021 untuk N = 50 maka kesimpulanya hipotesis diterima dan terbukti 

kebenarannya untuk variabel brand image (X2), sehingga dapat dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara brand image dengan minat 

beli konsumen. 

 

 

 

Keywords : iklan, brand image dan minat beli 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Strategi dan persaingan antar produk untuk mendapatkan ketertarikan 

dan perhatian konsumen terhadap produk yang dipasarkan menjadi hal yang  

utama agar mampu menghadapi persaingan dalam memasarkan produk. 

Strategi dalam pemasaran beserta sistem dan juga aktivitasnya dapat  

mendekatkan konsumen pada produk dan juga posisi dimata konsumen.  

Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk mengenalkan produk mereka  

melalui komunikasi berbentuk iklan dan memposisikan merek dibenak  

konsumen.  Banyaknya iklan yang ada saat ini membuat konsumen sedikit 

banyak akan terpengaruh pada iklan tersebut.  

Periklanan mampu mempromosikan suatu produk dengan daya jangkau  

yang lebih luas dan dapat membuat citra baik produk agar tetap dapat  

bertahan dan dikenal  konsumen.  Pesan  dalam  iklan  juga  membuat  dan  

membujuk konsumen agar menimbulkan suatu minat beli pada konsumen.  

Sangadji dan Sopiah (2013) mendefinisikan iklan sebagai salah satu dari 

empat jenis promosi yang digunakan oleh pemasar untuk mengarahkan 

komunikasi yang bertujuan untuk meyakinkan konsumen dan konsumen  

potensial.  Iklan  merupakan  alat  penyampaian  merek yang baik karena iklan 

adalah salah satu dari empat jenis promosi yang digunakan pemasar untuk 
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mengarahkan komunikasi yang meyakinkan konsumen akan merek dan 

membuat brand image positif dimata konsumen.  

Salah satu hal penting dalam memasarkan dan  membuat  strategi dalam 

memasarkan suatu produk adalah keputusan tentang merek. Aaker dalam 

Sangadji dan  Sopiah  (2013)  menyebutkan  bahwa  merek  adalah  nama  atau  

simbol  yang sifatnya  membedakan  (seperti  logo,  cap,  atau  kemasan)  yang  

bertujuan  untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari penjual  atau penjual 

tertentu yang mampu membedakannya dari barang-barang lainnya yang  

dihasilkan oleh kompetitor.  

Bila  suatu  merek  memberikan  jaminan  kualitas  dan  memenuhi  apa  

yang konsumen harapkan, dan membuat reputasi merek tersebut baik dimata 

konsumen, maka konsumen akan percaya dan menyukai merek tersebut  

sehingga akan menimbulkan citra yang baik pada merek tersebut. Aaker  

dalam Sangadji dan Sopiah (2013) mendefinisikan brand image (citra  merek)  

adalah seperangkat asosiasi unik yang ingin diciptakan atau dipelihara oleh  

pemasar. Asosiasiasosiasi itu menyatakan apa sesungguhnya merek dan apa 

yang dijanjikan kepada konsumen. 

Munculnya  berbagai  jenis  produk  dan  dengan  kualitas  yang  sudah 

distandarkan dan mudah untuk ditiru membuat sulitnya perusahaan untuk 

bersaing dan mempertahankan diri untuk memimpin pasar. Untuk  mengatasi  

persaingan yang dilakukan oleh pesaing, maka perusahaan harus tetap  

mempertahankan pangsa pasarnya dengan cara membentuk kekuatan merek  

dan membuat brand image yang positif. Dengan citra positif, membuat  
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perusahaan mampu bertahan dan mampu menghadapi persaingan dalam 

pemasaran. 

Kekuatan suatu merek tercipta  bila  elemen-elemen pendukung merek 

memberikan citra yang positif agar terciptanya merek yang kuat dimata 

konsumen. Terciptanya brand image yang positif akan menimbulkan minat 

beli konsumen. Hasan (2014) mendefinisikan minat beli sebagai  kecenderungan 

konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan keputusan pembelian yang diukur dengan tingkat 

kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Minat beli konsumen akan 

timbul bila konsumen sudah merasa tertarik atau sudah merasa yakin dengan 

citra positif pada merek tersebut. 

Sebagai perusahaan yang  mempelopori minuman teh dalam botol, PT. 

Sinar Sosro telah berhasil mengarahkan konsumen pasar  agar  mengkonsumsi  

Teh  Botol  Sosro  dan  membuat  teh  dalam  kemasan diterima dengan baik 

dan positif di pasar Indonesia. Kebiasaan minum teh orang Indonesia  

menjadikan  Teh  Botol  Sosro  mempunyai  pangsa  pasar  yang  tinggi  di 

Indonesia. Produk Teh Botol Sosro telah dikenal luas oleh masyarakat 

Indonesia dan telah menjadi salah satu industri besar di Indonesia.  

Keunggulan produk  Teh Botol  Sosro  juga  telah  dikenal  banyak  orang  dan  

telah  menjadi  merek  yang terpercaya di Indonesia serta memiliki jalur 

distribusi yang luas. 

Banyaknya jenis iklan dan maraknya proses periklanan sedikit banyak 

membawa dampak pada minat beli konsumen. Karena iklan telah menjadi 

pemandangan sehari-hari yang membuat persepsi terhadap suatu produk. Hal 



 4 

ini menyebabkan konsumen terpengaruh. Posisi merek Teh Botol Sosro 

sebagai pemimpin pasar teh dalam kemasan di Indonesia menjadikan Teh  

Botol Sosro berpredikat sebagai top  brand  nomor satu dalam beberapa tahun  

terakhir dalam kategori teh siap minum dalam kemasan pada Top Brand 

Award  yang diadakan oleh suatu majalah marketing. Ini membuktikan  bahwa  

Teh Botol Sosro mempunyai kekuatan merek dan brand image yang positif 

dimata konsumen Indonesia. 

Adanya persaingan antara beberapa produk teh dalam kemasan membuat 

konsumen Teh Botol Sosro kadang memilih produk lain. Peneliti telah 

melakukan survei awal pada beberapa mahasiswa dan salah satu outlet yang  

menjual Teh Botol Sosro di Universitas  Widya Dharma Klaten.  Dari  hasil  

wawancara  yang telah  dilakukan, adanya persaingan antara Teh Botol Sosro  

dan  pesaing menyebabkan turunnya minat  beli  konsumen  Teh  Botol  Sosro.  

Hal  ini  menjadi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

mengambil judul: “PENGARUH IKLAN DAN BRAND IMAGE TEH 

BOTOL SOSRO TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (Studi Kasus 

pada Mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten)” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dewasa ini semakin banyak produk teh dalam kemasan yang beredar di 

pasar dengan berbagai macam merk, yang berarti semakin besar persaingan 

yang terjadi diantara perusahaan-perusahaan sejenis. Untuk mempertahankan 
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minat beli konsumennya, maka perusahaan perlu mempunyai strategi promosi 

yang baik agar konsumen bersedia membeli produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Salah satu bentuk promosi adalah dengan menggunakan iklan. 

Karena iklan telah menjadi pemandangan sehari-hari yang membuat persepsi 

terhadap suatu produk. Hal ini menyebabkan konsumen terpengaruh. Begitu 

juga dengan brand image suatu produk. Baik iklan maupun brand image suatu 

produk dapat mempengaruhi minat beli konsumen. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut : 

1. Iklan  

Iklan adalah komunikasi non individu, dengan sejumlah biaya, melalui 

berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan non laba serta 

individu-individu 

2. Brand Image 

Brand Image merupakan gabungan deskripsi mengenai asosiasi serta 

keyakinan konsumen mengenai merek tertentu. 

3. Minat Beli Konsumen  

Minat beli konsumen merupakan kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

keputusan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan  pembelian. 
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D. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur 

maknanya tanpa adanya pembatasan masalah yang mendasarinya. Adapun 

permasalahan yang penulis ajukan dibatasi pada pengaruh iklan dan brand 

image teh botol Sosro terhadap minat beli konsumen (studi kasus pada 

mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten). 

 

E. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, penegasan judul dan pembatasan masalah 

di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Adakah pengaruh antara iklan Teh Botol Sosro terhadap minat beli 

konsumen? 

2. Adakah pengaruh antara brand image Teh Botol Sosro terhadap minat beli 

konsumen? 

3. Adakah pengaruh antara iklan dan brand image Teh Botol Sosro terhadap 

minat beli konsumen? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 

dan menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek yang diteliti. 

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh antara iklan Teh Botol Sosro terhadap minat beli 

konsumen. 



 7 

2. Untuk menguji pengaruh antara brand image Teh Botol Sosro terhadap 

minat beli konsumen. 

3. Untuk menguji pengaruh antara iklan dan brand image Teh Botol Sosro 

terhadap minat beli konsumen. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Pihak Penulis 

Sebagai wahana penerapan teori yang selama ini telah diperoleh di bangku 

kuliah dan memperoleh pengertahuan serta memperoleh pengalaman di 

lapangan 

2. Bagi Perusahaan 

a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi industri teh dalam 

kemasan untuk lebih mengenal perilaku konsumen. 

b. Memberikan masukan untuk merumuskan strategi pemasaran tentang 

teh dalam kemasan. 

c. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengetahui perilaku 

konsumen dalam melihat brand image yang positif untuk  

menimbulkan minat beli konsumen 

3. Bagi Pihak lain 

Penelitian ini di harapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan referensi 

bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa. 
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H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan awal yang harus diuji kebenarannya 

melalui suatu penelitian terlebih dahulu untuk menentukan kesimpulan akhir. 

Adapun hipotesisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara iklan Teh Botol Sosro terhadap minat 

beli konsumen.  

2. Ada pengaruh yang signifikan antara brand image Teh Botol Sosro 

terhadap minat beli konsumen. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara iklan dan brand image Teh Botol 

Sosro terhadap minat beli konsumen. 

 

I. Sistematika Skripsi 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab di mana masing-masing bab 

dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka meliputi pengertian manajemen pemasaran, 

promosi, tinjauan tentang iklan, brand image dan minat beli konsumen. 

Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode 

penelitian, teknik analisis data serta gambaran umum objek penelitian. 
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Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisa pengaruh 

antara iklan dan brand image Teh Botol Sosro terhadap minat beli  konsumen 

Teh Botol Sosro di Unwidha Klaten. 

Bab V. Simpulan dan Saran menguraikan tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi yang 

bersangkutan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis  mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari perhitungan dengan rumus koefisien korelasi diperoleh rx1y = 0,63 

dan rx2y = 0,478. Selanjutnya hasil tersebut dikonsultasikan dengan   r tabel 

dengan N = 50 pada signifikansi 5% adalah 0,279. Jadi r hitung > r tabel 

untuk X1 (0,63 > 0,279). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif dan 

cukup kuat antara iklan dengan minat beli konsumen. Sedangkan untuk 

brand image (X2), r hitung > r tabel (0,478 > 0,279) yang berarti terdapat 

pengaruh yang positif antara brand image dengan minat beli konsumen.  

2. Variabel iklan mempunyai nilai koefisien korelasi yang lebih besar 

dibandingkan dengan variabel brand image, hal ini menunjukkan bahwa 

iklan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap minat beli konsumen 

Teh Botol Sosro pada mahasiswa Unwidha dibandingkan dengan variabel 

harga. 

3. Dari perhitungan koefisien determinasi didapatkan nilai 39,69%. Hal ini 

berarti 39,69% minat beli konsumen dapat dipengaruhi oleh variabel iklan 

dan brand image. Sedangkan sisanya yaitu 60,31% minat beli konsumen 

Teh Botol Sosro dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini 
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4. Dari perhitungan uji t dapat diketahui Untuk X1, t hitung = 5,62 yang lebih 

besar dari t tabel 2,021 untuk N = 50 maka kesimpulanya hipotesis 

diterima atau terbukti kebenarannya untuk variabel iklan (X1). Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara iklan dengan minat beli konsumen. Sedangkan Nilai t hitung untuk 

X2 = 3,77 yang lebih besar dari t tabel 2,021 untuk N = 50 maka 

kesimpulanya hipotesis diterima dan terbukti kebenarannya untuk variabel 

brand image (X2), sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara brand image dengan minat beli 

konsumen. 

5. Dari perhitungan didapatkan hasil bahwa F hitung = 24,47 dan F tabel = 

3,23 maka Ho ditolak dan ada hubungan signifikan yang kuat antara 

variabel iklan dan brand image terhadap minat beli konsumen Teh Botol 

Sosro pada mahasiswa Unwidha Klaten 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Melihat dari pengaruh iklan terhadap minat beli konsumen cukup tinggi, 

sebaiknya produsen Teh Botol Sosro memperhatikan keefektivan iklan 

produknya yaitu dengan memperhatikan daya tarik iklan itu sendiri, faktor 
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kualitas pesan dari iklan yang harus dapat menggunakan pesan-pesan 

membujuk para konsumen serta frekuensi penayangan iklannya. 

2. Produsen sebaiknya lebih memperhatikan brand image produknya dengan 

lebih meningkatkan kualitas produk agar lebih mendapat kepercayaan dari 

masyarakat   

3. Diharapkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya jumlah responden 

diperbanyak untuk lebih menambah keakuratan data 
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